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OPP 2700-4

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE PRIPOISTENIE POLOVIČNÉ
A ÚPLNÉ OSIROTENIE
Pre pripoistenie osirotenie k životnému poisteniu, dojednávané spoločnosťou KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len
„poisťovňa“), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie, tieto Osobitné poistné
podmienky (ďalej len „OPP 2700-4“) a dojednania v poistnej zmluve.

g) úmrtím poisteného (rodiča) pri polovičnom osirotení a úmrtím
oboch poistených (rodičov) pri úplnom osirotení,
h) redukciou životného poistenia,
i) dohodou medzi poistníkom a poisťovňou.
5) Zmena pripoistenia musí mať písomnú formu. Poisťovňa vydá poistníkovi písomné potvrdenie jeho požiadavky na zmenu pripoistenia.
6) Ak sa účastníci dohodnú na zmene už dojednaného pripoistenia, je
poisťovňa povinná plniť zo zmeneného poistenia až z poistných udalostí, ktoré nastanú po účinnosti tejto dohody.
7) Pri zmene pripoistenia na základe žiadosti poistníka, ktorou sa zvýšilo poistné krytie, je poisťovňa povinná plniť až po uplynutí ochranných lehôt pre pripoistenia. Do ich uplynutia poisťovňa plní podľa
pôvodného dojednania.

Článok 1 – Definícia pojmov
Sirota: nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ dieťaťa.
Osirotenie: stav, kedy sa nezaopatrené dieťa stane sirotou.
Polovičné osirotenie: v zmysle týchto OPP 2700-4 sa polovičným osirotením
rozumie:
a) v prípade, ak je v návrhu poistnej zmluvy uvedený iba jeden rodič/
osvojiteľ poisteného – úmrtie uvedeného rodiča/osvojiteľa,
b) v prípade, ak sú v návrhu poistnej zmluvy uvedení obaja rodičia/
osvojitelia poisteného – úmrtie prvého z uvedených rodičov/osvojiteľov.
Úplné osirotenie: v zmysle týchto OPP 2700-4 sa úplným osirotením rozumie úmrtie oboch rodičov/osvojiteľov poisteného, počas trvania poistenia.
Rodič dieťaťa: biologický rodič ako aj osvojiteľ, osoba, ktorej bolo toto dieťa
zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.
Oprávnená osoba: fyzická alebo právnická osoba, ktorej poistnou udalosťou
vznikne právo na poistné plnenie v prípade, že je dohodnuté, že poistnou
udalosťou je smrť poisteného.
Prislúchajúce VPP: všeobecné poistné podmienky k určitému produktu, ktoré poistník svojim podpisom prevzal pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Článok 4 − Poistné, platenie poistného
1) Bežné poistné za pripoistenie sa platí spolu s poistným za životné
poistenie a za rovnaké poistné obdobia.
2) Poistné sa určuje podľa sadzieb stanovených poisťovňou podľa poistno-matematických zásad.
3) Ak vznikne poistníkovi právo na oslobodenie od platenia poistného
zo životného poistenia, ku ktorému bolo dojednané v tej istej zmluve
i toto pripoistenie, vzťahuje sa oslobodenie i na poistné za toto pripoistenie, ak v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak.
Článok 5 − Dôsledky neplatenia poistenia
1) Na omeškanie alebo neplatenie poistného sa vzťahujú ustanovenia
všeobecných poistných podmienok pre príslušné životné poistenie.
2) Poisťovňa má právo znížiť poistné plnenie o sumu dlžného poistného.

Článok 2 − Druhy pripoistení
1) Poisťovňa v rámci pripoistení k životným poisteniam dojednáva podľa týchto OPP 2700-4:
a) pripoistenie polovičné osirotenie,
b) pripoistenie úplné osirotenie.

Článok 6 – Plnenie poisťovne
1) V závislosti od dojednaného druhu pripoistenia, je poisťovňa povinná
poskytnúť plnenie za:
a) polovičné osirotenie,
b) úplné osirotenie.
2) Poisťovňa plní za tie poistné udalosti, ktoré vzniknú počas trvania
poistenia na území Slovenskej republiky i mimo neho, pokiaľ nie je
v poistnej zmluve dohodnuté inak.
3) Z poistenia je poisťovňa povinná pri vzniku poistnej udalosti poskytnúť jednorazové plnenie. Pre určenie výšky poistného plnenia
je rozhodujúce dojednanie v poistnej zmluve za predpokladu, že
tomu nebránia ustanovenia týchto podmienok ani poistnej zmluvy,
ktoré obmedzujú, vylučujú alebo iným spôsobom upravujú poistné
plnenie.
4) Ak v poistnej zmluve nebolo osobitne dohodnuté inak, z pripoistení polovičné osirotenie a úplné osirotenie poisťovňa nie je povinná
poskytnúť plnenie, ak k poistnej udalosti došlo počas všeobecnej
ochrannej lehoty pre pripoistenia. Všeobecná ochranná lehota pre
pripoistenia začína v deň uzavretia poistnej zmluvy a trvá do nultej
hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prvého poistného
poistníkom. Všeobecná ochranná lehota pre pripoistenia sa nevzťahuje na pripoistenia dojednané v skupinovom životnom poistení.

Článok 3 – Vznik, zánik a zmena pripoistenia
1) Pripoistenie sa dojednáva spolu so životným poistením v jednej poistnej zmluve.
2) Začiatok pripoistenia je zhodný so začiatkom životného poistenia.
Pri dodatočnom uzavretí pripoistenia v priebehu trvania životného
poistenia, je začiatok pripoistenia zhodný s dňom jeho dojednania
k životnému poisteniu. Pripoistenie je účinné od nultej hodiny dňa
nasledujúceho po dni jeho dojednania.
3) Koniec pripoistenia v poistení s bežne plateným poistným je zhodný
s dátumom konca životného poistenia, ak nebol stanovený koniec
pripoistenia inak.
4) Pripoistenie zaniká:
a) zánikom životného poistenia,
b) výpoveďou poistníka alebo poisťovne do 2 mesiacov po uzavretí
pripoistenia bez udania dôvodu; výpovedná lehota je osemdenná;
jej uplynutím poistenie zanikne,
c) výpoveďou pripoistenia za bežne platené poistné poistníkom aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia, pričom životné
poistenie zostáva v platnosti,
d) výpoveďou poistníka po uplynutí 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy v prípade poistenia, pri ktorom je dojednané jednorazové poistné, poistenie zanikne výpoveďou deň nasledujúci po
doručení výpovede poisťovni,
e) odmietnutím plnenia z pripoistenia poisťovňou,
f) uplynutím poistnej doby pripoistenia,

Článok 7 − Plnenie z pripoistenia polovičné osirotenie
1) Ak bolo v poistnej zmluve dojednané toto pripoistenie a ak nastalo
v dobe poistenia polovičné osirotenie poisteného dieťaťa, poisťovňa
vyplatí poistenému, resp. zástupcovi poisteného dieťaťa ustanoveného súdom, dojednanú poistnú sumu pre toto riziko.
2) Ak boli v poistnej zmluve uvedení obaja rodičia poisteného, poistné
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Článok 9 − Výluky, obmedzenia plnenia poisťovne
Okrem prípadov uvedených v prislúchajúcich VPP, poisťovňa neplní za:
a) ak dôjde k poistnej udalosti po úraze alebo pri chorobe a rodič/osvojiteľ nevyhľadá bez zbytočného odkladu lekárske ošetrenie alebo sa
nelieči podľa pokynov lekára, má poisťovňa právo primerane znížiť plnenie, najviac však o jednu polovicu, pokiaľ toto konanie malo vplyv
na výšku poistného plnenia.

plnenie za toto pripoistenie sa vyplatí pri úmrtí prvého z rodičov uvedeného v poistnej zmluve.
3) Ak bol v poistnej zmluve uvedený len jeden rodič poisteného, poistné
plnenie za toto pripoistenie sa vyplatí len pri úmrtí uvedeného rodiča
v poistnej zmluve.
Článok 8 − Plnenie z pripoistenia úplné osirotenie
1) Ak bolo v poistnej zmluve dojednané toto pripoistenie a ak nastalo
v dobe poistenia úplné osirotenie poisteného dieťaťa, poisťovňa vyplatí poistenému, resp. zástupcovi poisteného dieťaťa ustanoveného
súdom, dojednanú poistnú sumu pre toto riziko len v prípade, že obidvaja rodičia zomreli v dobe poistenia.
2) Pripoistenie úplné osirotenie je možné dojednať, len ak boli v poistnej
zmluve uvedení obaja rodičia poisteného.
3) Ak jeden z rodičov poisteného dieťaťa zomrel v dobe pred začiatkom
poistenia, pri úmrtí druhého rodiča v dobe poistenia, poisťovňa vyplatí poistné plnenie.

Článok 10 − Dynamizácia
V poistnej zmluve nemôže byť dojednaná dynamizácia poistenia.
Článok 11 − Odkupná hodnota
Nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý.
Článok 12 − Záverečné ustanovenia
Tieto poistné podmienky pre pripoistenia k životným poisteniam nadobúdajú platnosť od 30.06.2020 a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy.
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